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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 
 
 Εκφράζουμε τα θερμά και τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της 
συναδέλφου μας που υπηρετούσε στο Πρωτοδικείο της Πάτρας που έφυγε πρόωρα 
από τη ζωή μετά από πολυήμερη νοσηλεία και μάχη με τον κορονοϊό. 
 Μετράμε, δυστυχώς, πλέον στα Δικαστήρια δύο συναδέλφους που έχασαν τη ζωή 
τους και πολλούς περισσότερους που νόσησαν ή νοσούν από τον επικίνδυνο ιό.  

Μέσα στον Απρίλη είχαμε κρούσματα σε 10 τουλάχιστον Υπηρεσίες: Εφετείο Αθήνας, 
Πρωτοδικείο Αθήνας, Ειρηνοδικείο Αθήνας, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, Πρωτοδικείο 
Πειραιά, Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας, Εισαγγελία 
Εφετών Θράκης, Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης, Ειρηνοδικείο Βόλου. 

Εύλογα, πολλοί συνάδελφοι αναρωτιούνται: Τι θα γίνει όταν θα αυξηθεί η προσέλευση 
του κόσμου στις Δικαστικές Υπηρεσίες; 
  
 Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται ότι η πανδημία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μοναδικό 
μέτρο προστασίας το «self test», δίχως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας – ειδικά 
στους χώρους εργασίας και συγκέντρωσης πλήθους, όπως τα Δικαστήρια.  

Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί δίχως την ουσιαστική στήριξη του δημόσιου 
συστήματος υγείας. Ο εμβολιασμός, που είναι αναγκαίος και πρέπει να προχωρήσει, δίχως 
τα προηγούμενα μέτρα, δεν φτάνει για τον τερματισμό της πανδημίας, όπως προσπαθεί να 
μας πείσει η κυβέρνηση. 
 
 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως και η κυβέρνηση συνολικά, έχουν τεράστιες 
ευθύνες. Όποιος περνά τις πύλες των Δικαστηρίων γνωρίζει καλά την έλλειψη ακόμα και 
στοιχειωδών μέτρων προστασίας, ο Υπουργός – πάλι – εδώ και μήνες επαναλαμβάνει ότι 
στα Δικαστήρια δεν κολλάει ο ιός! 
 

Ο κόμπος έφτασε στα χτένι κυριολεκτικά! Απαιτούμε, εδώ και τώρα, να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στις δικαστικές υπηρεσίες.  

Δεν μπορούμε να συζητάμε για τη «διεύρυνση των διαδικασιών» που διεξάγονται 
ενώπιον των πολιτικών, ποινικών Δικαστηρίων, για την πλήρη επαναλειτουργία του ΣτΕ, του 
Ελεγκτικού Συνέδριου και των Διοικητικών Δικαστηρίων δίχως τη λήψη ουσιαστικών μέτρων 
προστασίας. 
 
 Σε όλη τη χώρα, να προχωρήσουμε άμεσα σε κινητοποιήσεις, παραστάσεις 
διαμαρτυρίας! Η πλειοψηφία της ΟΔΥΕ πρέπει να εξηγήσει στους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες γιατί δεν υλοποίησε ποτέ την απόφαση του ΔΣ για κινητοποίηση – 
παρέμβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
 Θέλουμε να εργαζόμαστε με ασφάλεια και όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας της υγείας μας και όχι σε Δικαστήρια – εστίες μετάδοσης του ιού. 
 

Εκφράζουμε και πάλι θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους 
της συναδέλφου μας. 
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